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   هچكيد
که بخش  با توجه به اين  افزايش يافته است. و، نیاز بشر به مصرف انرژی  نشینیامروزه با افزايش جمعیت و گسترش شهر 

  و آنالیز انرژی   به بررسی بارهای حرارتی و برودتی  دهد،ساختمان مقدار قابل توجهی از اين انرژی را به خود اختصاص می

افزارها در حوزه  که يکی از بهترين نرم   Revitيک ساختمان مسکونی را توسط نرم افزار    در اين مقاله  پرداخته شده است.

برودتی و  و محاسبه بارهای حرارتی بعدی مدل کرده سپسبه صورت سهباشد می (BIM)سازی اطالعات ساختمان مدل 

های  برای ماه   گرفته است. میزان بار بیشینه حرارتی و برودتیانجام    DesignBuilderافزار  ا استفاده از نرم آنالیز انرژی آن ب 

مقدار انرژی مصرف    و  دهد به تفکیک بدست آمده استهای مختلف يک ساختمان رخ میو کلیه اتالفاتی که از بخش  سال

  kWبار حرارتی و برودتی به ترتیب برابر با    شده برای ماه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به نتايج

32/23   ،kW 35/25 مصرف انرژی الکتريکی برابر با   مقدار پیک  وkWh 41/3056 تمامی ماه    می باشد که تقريبا برای

 می باشد.   kWh  33/7074های سال نزديک به همین مقدار می باشد و پیک مصرف انرژی گاز در ماه آگوست برابر با  
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  مقدمه -1
نیاز بشر به مصرف انرژی به دلیل افزايش جمعیت و توسعه صنعت افزايش يافته است. بخش زيادی از انرژی مصرفی از  

درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص   30که بخش ساختمان حدود  منابع تجديد ناپذير مانند نفت و گاز تامین می شود،  

گیرد. از همین حیث کاهش مصرف انرژی و  که بخش زيادی از آن جهت گرمايش، سرمايش مورد استفاده قرار می  [1]می دهد

هايی مانند انتخاب  . به همین منظور با استفاده از روش تحلیل درست مصرف انرژی در ساختمان امری ضروری به نظر می رسد

های خورشیدی و منابع  های چند جداره، بکارگیری سیستمهای حرارتی، پنجرهرارتی باال، استفاده از عايقا مقاومت حب مصالح  

باالهای تهويههمچنین سیستمو    پذير انرژی تجديد با عملکرد  به همین منظور  مطبوع  انرژی داريم.  ، سعی در کاهش مصرف 

انرژی در  سازی و شبیهمدل از اهمیت بااليی    ، ساختمان  حرارتی و برودتی   ارهایجهت محاسبه دقیق بسازی مصرف  برای ما 

 . برخوردار است

سازی اطالعات ساختمان های مهمی از مدلها بخشنامروزه در اختیار است که با استفاده از آ   افزاری مختلفیهای نرمحل راه

(BIMدر حال انجام می باشد، اما عمدتا کارايی اين نرم )  ها مورد استفاده قرار گرفته طراحی و ساخت ساختمانافزارها جهت

 خورد. . و بخش هايی مانند آنالیز انرژی کمتر به چشم می[2]است

BIM  های فیزيکی و عملکردی يک  سازی شده دقیق از ساختمان و يک مرکز نمايش ديجیتالی از ويژگیيک مدل شبیه

ها و اطالعات  ای است از دادهشود. اين مدل مجموعهبرداری ارائه می ريزی طراحی، ساخت و بهرهبرنامهسازه که در تمامی مراحل  

لذا می ارتباط کامل دارند.  با يکديگر  اجزای يک سازه است که  از تمام  سازی اطالعات ساختمان مدل  توان گفت: مدلکامل 

يک روند و روش    1BIMتوان گفت که  کنند. در نهايت میکار میمند  که همه اجزای آن به هم وابسته و نظام  هوشمندی است

  تواند کمک می  BIMتوان نتیجه گرفت آنالیز انرژی تحت  پس می .[3]شودسازی میجديد است که باعث تغییرات در روند مدل

 سازی دقیق مصرف انرژی داشته باشد. شايانی در شبیه

ای مرتبط از سازی و مجموعه به عنوان يک تکنولوژی مدل  BIMکند:  بیان می  BIMدرکتاب راهنمای    2داويد زيترمن 

 . [4]باشدهای ساختمان میتحلیل مدلفرآيندهای تولید، ارتباط و تجزيه و 

BIM    روشی است که به کم کردن اشتباهات بوسیله نشان دادن خطاطاهای اجرا و مديريت ساخت و اطالعات مبهم موجود

ا و در نتیجه باالبردن  هکارامدینمايد. همچنین محدود کردن ناکند و راه را برای محاسبه و کنترل پروژه آسان میکمک می

 .[6] ,[5]تواند بخشی از مزايای آن باشدهای پروژه میوری و کاهش هزينهبهره

ها می تواند به عنوان ورودی مستقیم محاسبات طراحی  بعدی دقیق فضاها و تاسیسات، اين دادهسازی سهبا توجه به مدل

استفاده شوند    BIMافزارهای  ها، کانال و ساير تجهیزات در نرم گذاری لوله: محاسبات بارهای حرارتی و برودتی، اندازهکه شامل

 .[7]درصد کاهش دهد   50تا    20تواند زمان فرآيند طراحی را حدود  و دقت و سرعت فرآيند طراحی را افزايش دهند. اين امر می

به صورت يکپارچه تحت (  MEP)  مکانیکی، الکتريکی و پايپینگ  هایقابلیت ساخت و طراحی اليه و همکاران به    3وانگ

از طراحی    4MEPبرای ادغام طرح    BIM، ايجاد يک چارچوب عملی    کار هدف از اين  اند.  پرداخته   سازی اطالعات ساختمانلمد

  .[8]اولیه تا مرحله ساخت است

 
1 Building Information Modeling 

2 Zetterman, David 
3 Jun Wang 
4 mechanical, electrical and plumbing (MEP) 
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به    1پیشداد تاسیساتبرنامهو همکاران   توسعه مديريت  و  اطالعات ساختماندر مدل  (FM)   ريزی  و  پرداخته   سازی  اند 

   : [9]توان دست يافت بهسازی اطاالعات ساختمان میدر مدل 2FMاجرای موفقیت آمیز   باکه  معتقند

 . دهدرا تشکیل می BIMتعريف واضح و مشخص از آنچه مديريت تاسیسات در  •

 در کل مراحل توسعه پروژه. FMبا قابلیت   BIMيک فرآيند يکپارچه و عملی برای جمع آوری داده های  •

قابلیت همکاری   • برنامه  داده  خوبيک  مبادله  ابزارهای  برای  بین  مانند  و سیستم  BIMها  تأسیسات،  های مديريت 

   (.3CMMSای )سیستم مديريت نگهداری رايانه

 : [10]شوددو زير مجموعه اصلی تقسیم میبه  BIMافزاری ساختار نرم

 سازیمدل •

 سازی انرژی و تحلیل و بررسیشبیه  •

ساختمان است. به  سازی اطالعات  سازی انرژی به عنوان جزئی از مدلهای کیفیت در طراحی ساختمان، مدليکی از پايه

، برداری، انتخابتوان ارزيابی درستی از مصرف انرژی داشت و به کمک آن در ارتباط با هزينه بهرهسازی انرژی میکمک مدل

بهینه  برودتی و روشنايی داشت. به همین علت، مدلهای حرارتسازی درست سیستمطراحی و  با  ی،  بايد همگام  انرژی  سازی 

 . سازی لحاظ گرددسازی اطالعات ساختمان باشد، تا کلیه تصمیمات فازهای مختلف درگیر پروژه در مدلمدل

و    Insight 360زونه  البته با اف  Revitنرم افزار  توان به  سازی تحلیل انرژی ساختمان، میاز  مهمترين نرم افزارهای مدل

مهندسان تاسیسات، برای درصد از زمان    30تا    10و همچنین با توجه به آن که حدودا  اشاره کرد.    DesignBuilderافزار  نرم

توان اين زمان را کاهش  سازی اطالعات ساختمان میگیری از مدل، با بهره  [11]گرددجستجوی اطالعات مورد نیاز صرف می

 ت بخشید.داده وبه تبع آن مديريت تسهیالت را سرع 

قرار گرفته است پرداخته    تهرانسازی انرژی يک ساختمان مسکونی نوساز که در شهر  سازی و شبیهدر اين مقاله به مدل

 Designbuilder  افزارگردد، سپس با استفاده از نرممی  ايجاد  Revitشود. برای اين کار ابتدا مدل ساختمان در نرم افزار  می

آيد و مورد تجزيه و  بدست میو مقدار بارهای حرارتی، برودتی و مقدار مصرف انرژی به تفکیک  زيم.پردامی سازی انرژیشبیه به 

 گیرد. تحلیل قرار می

 

 

 

 

 

 مشخصات ساختمان مورد مطالعه  -2
 

 
1 Pardis Pishdad-Bozorgi 
2 facility management 

3 Computerized Maintenance Management System 
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باشد، که مقدار مساحت و کاربری هر قسمت در  می  تهرانساختمان مورد نظر يک ساختمان مسکونی نوساز واقع در شهر  

رفته در ديوارهای خارجی با خواص حرارتی ارائه شده است و در جدول  مواد بکار 1  در جدول   د.باشقابل مشاهده می  2و    1  شکل

بکار  2 گرديدهمواد  ارائه  خارجی  سقف  در  همچنین.  است  رفته  هوايی    هایداده  برای  و  و  نرمآب  خود  کتابخانه  افزار  از 

DesignBuilder  توان اين اطالعات را از می  باشد و همچنینافزار میبدست آمده است که از مزايای اين نرم   تهرانشهر    برای

 . بدست آوردهای هواشناسی داده

 
 

 ها و مشخصات حرارتی جدار خارجی ساختمان الیه (1)  جدول 

 ضریب هدایت حرارتی
(w/m.k) 

 ضخامت 
(cm) 

 الیه 

 سنگ  3 1.3
 مالت ماسه و سیمان  6 1.15
 بلوک لیکا  21 1.15
 گچ و خاک  3 1.1
 گچ  2 0.5

 

 و ارائه نتایج   سازی انرژیشبیه  -3
استفاده شده    DesignBuilderافزار  از نرم  و آنالیز انرژی  برودتی سازی بارهای حرارتی و  شبیهدر مقاله حاضر برای انجام  

  3  ، که در شکل گرددسازی میلدبعدی ساختمان با جزئیاتی که در بخش قبلی مطرح شد، ممدل سهبرای اين کار ابتدا    است.

ی که بايد مورد تهويه قرار فضاهاي  ،بعدی ساختمانسازی سهباشد. و پس از مدلبعدی اين ساختمان قابل مشاهده مینمای سه

افزار از نرم   gbxMLو سپس با فرمت    به رنگ سبز قابل مشاهده می باشد  4  که در شکل  افزار تعريف کردهدر نرم  ابگیرند ر

Revit   افزار  خروجی گرفته  و مدل خود را وارد نرمDesignBuilder  سپس به تحلیل انرژی در ساختمان پرداخته می و    کرده

 ضریب هدایت حرارتی
(w/m.k) 

 ضخامت 
(cm) 

 الیه 

 موزايیک  2 0.8
 عايق  1 0.035
 مالت ماسه وسیمان  3 1.15
 بتن  22 1.75
 گچ  2 0.5

 پالن طبقه دوم به همراه كاربری و مساحت هر قسمت (2)شکل  پالن طبقه اول به همراه كاربری و مساحت هر قسمت (1)شکل 

 ساختمان  یخارج  سقف یو مشخصات حرارت  هاهیال (2)  جدول
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استفاده شده است و پس از واردکردن اطالعات  ساختمان  کويل برای تامین آسايش حرارتی اين  همچنین از سیستم فنشود. و  

اين فضاها از  الکتريکی  ،هر کدام  نفرات، نوع روشنايی، تجهیزات  اين اطالعات شامل: کاربری فضا، تعداد  نفکه  وذ هوا، ، مقدار 

کردن و انتخاب اين موارد و در وارد  تاثیرگذار است  حرارتی و برودتی  حرارت که همگی اين موارد در محاسبات بارضرايب انتقال

 گیرد.  انجام میمحاسبه بارهای حرارتی و برودتی  بايد دقت الزم را داشت،

 

است.  انجام گرفته    1جوالی  15در    روز  مقدار بار برودتی برای بخش های مختلف ساختمان در طول يک شبانه  5  در شکل

 18الی    16که در ساعت    و با توجه به بررسی انجام گرفته از نتايج نمودار بیشترين اتالف مربوط به قسمت ديوارها می باشد

توان نتیجه گرفت که با های ديگر ساختمان به خود اختصاص می دهند. و همچنین میبیشترين اتالف را نسبت به باقی قسمت 

عايق در اليه از يک  بسزايی داشت. و میهای خارجی، میهای ديواراستفاده  انرژی نقش  بررسی توان در حفظ کردن  با  توان 

کاری در مصرف انرژی  شود را با عايقغرافیايی ساختمان آن جهت که بیشترين اتالف حرارتی را شامل میهای مختلف ججهت 

باشد که مقدار آن بسیار ناچیز است و دلیل اين امر عايق بکار  . و همچنین کمترين سهم مربوط به سقف می  جويی کرد. صرفه 

 مقاومت حرارتی بااليی است.رفته در اليه های سقف خارجی ساختمان می باشد که دارای 

 

 
1 July 

 Revitافزار بعدی ساختمان در نرمنمای سه (3) شکل قرار گرفته هیمورد تهو یفضاها (4)شکل 
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های مختلف ساختمان داده شده است. و همانند بار برودتی، میزان اتالف در  مقدار بار حرارتی برای قسمت  6  در شکل

 باشد. می kW 63/11باشد که مقدارش برابر با  ها بیشتر میديوارها نسبت به ساير قسمت

 مختلف ساختمان  یاتالفات در بخش ها ی وبرودتبار  (5) شکل

 بار حرارتی و مقدار اتالف در بخش های مختلف ساختمان  (6)شکل 
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  kWمقدار کل بار حرارتی برابر با که  قرار داده شده است 3در جدول هر فضا  برای مقادير بار حرارتی و برودتی به تفکیک

با    32/23 به نام سالن    10و شماره    1به نام ورودی  1فضای تهويه شده شماره    می باشد. که   kW  35/25و بار برودتی برابر 

 . باشنددارای باالترين مقدار بار حرارتی و برودتی می 2پذيرايی 

 
 شده هیتهو یهر فضا یبرا کیبه تفک یو برودت یبارحرارت ریمقاد (3) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احساس آسايش الزم است هر يک از عومل آسايش حالت مطلوب و بهینه خود را داشته باشند. به طور مثال، دما که  برای  

گذارد. رطوبت اثر قابل توجهی بر تبخیر در جايی و تابشی اثر میمهمترين عامل آسايش است، بر تبادل حرارت به طرق جابه

طوبت هوا موجب خشک شدن سطح پوست و مجرای تنفسی شده و  پوست و احساس آسايش بدن دارد. پايین بودن ر  سطح

کند. باال بودن رطوبت عالوه بر اثرات نامطلوب بر وضع فیزيولوژيکی بدن و بو گرفتن پوست  های ديگر میتولید سرفه و ناراحتی

از مواد موجود در محیط می ور شدن حرارت و  شود. جريان هوا بر روی بدن انسان باعث د موجب آسیب رسیدن به بسیاری 

شرايط آسايش    7در شکل    تواند موجب ناراحتی و سلب آسايش شود.و سرعت بیش از حد هوا می  شود. رطوبت اطراف بدن می

متر اصلی در تعیین شرايط آسايش هستند، برای سرمايش در ساعت  اکه شامل دمای هوا، رطوبت نسبی و تعويض هوا که سه پار

شرايط آسايش که   18صبح الی    7، در ساعت  فته است. همانطور که از نتايج مشخص استهای مختلف مورد بررسی قرار گر 

 می باشد در بهترين حالت خود می باشد.  40و رطوبت نسبی %  23 ℃شامل دمای  

 
1 Entrance 

2 Hall 

Space Name Peak Cooling Load (kW) Peak Heating Load (kW) 

14 Entrance 1.99 1.93 

7 Office 1.07 0.68 

9 Bed Room 2.72 1.6 

10 Hall 4.93 4.03 

13 Terrace 3.65 2.98 

12 Bed Room 1.76 1.55 

11 Office 0.83 0.95 

3 Hall 1.53 2.02 

4 Bed Room 1.26 1.52 

1 Entrance 4.45 5.05 

6 Kitchen 1.16 1.01 

Totals 25.35 23.32 

file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-0
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-1
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-2
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-3
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-4
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-5
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-6
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-7
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-8
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-9
file:///C:/Users/sajjad%20zahani/AppData/Local/Temp/ILR10.htm%23SP8888-10
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 .گرمايش در نظر گرفته شده استحالت شرايط آسايش برای  8در شکل 

 شرایط آسایش برای حالت سرمایش  (7)شکل 

 گرمایش حالت  یبرا شیآسا طیشرا( 8)شکل 
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و همچنین بار برودتی کلی،  حرارتی خورشید  بارهای داخلی که شامل افراد، تجهیزات الکتريکی، روشنايی و بهره  9در شکل  

دهد که  تفکیک در ساعات مختلف يک شبانه روز مورد بررسی قرار گرفته است. و نتايج نشان میبار محسوس و نهان برودتی به  

بیشترين بار برودتی را داريم و همانطور که از نتايج گوياست مقدار بار برودتی و بار محسوس برودتی برابر  16الی  14در ساعات 

ن بسیار ناچیز است. و به عبارتی ديگر مقدار بار برودتی نهان در  و بار برودتی نها  kW  13/21  يکديگر است که مقدار آن برابر

 اين ساختمان تقريبا ناچیز است، چراکه رطوبت نسبی همواره در محدوده مناسب قرار داشته است. 

 

نتايج  های مختلف در يک سال مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به  برای ماه  10در شکل    مقدار بار حرارتی و برودتی 

های سال دارد و همچنین باشد که بیشترين مقدار خود را در ماهمی   kWh  5/5868برابر با    1مقدار بار حرارتی برای ماه ژانويه

باشد که بیشترين می  kWh  11/5959و بار محسوس برودتی برابر با    kWh  9/5962در ماه آگوست مقدار بار برودتی برابر با  

 ختصاص می دهند. مقدار را در سال به خود ا

 
1 January 

 بارهای داخلی و بهره حرارتی خورشید در ساعات مختلف  (9)شکل 
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بارهای داخلی ساختمان و مقدار بهره حرارتی خورشید که از طريق پنجره های داخلی و خارجی بر ساختمان   11در شکل  

حرارتی خورشید های مختلف سال مورد ارزيابی قرار گرفته است. با توجه به نتايج بدست آمده مقدار بهرهشود برای ماهتحمیل می

حرارتی خورشید برای پنجره توان از آن صرف نظر کرد و عمده بهرهشد که میهای داخلی ساختمان بسیار ناچیز می بااز پنجره

با  رخ می  1های خارجی ساختمان است که در ماه سپتامبر برابر  انتخاب    kWh  23/2485دهد که مقدارش  با  باشد، که  می 

 جلوگیری کرد.های چند جداره و کیفیت باال، تا حد قابل قبولی از اين مقدار بار حرارتی خورشید پنجره

 

 
1 September 

 های مختلف سالبارهای داخلی وخورشیدی برای ماه (11)شکل  

 های مختلف سالدر ماه یبار محسوس برودت بار حرارتی و برودتی و  (10) شکل
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نمايش داده شده است که میزان مصرف   12( در شکل kWhوات ساعت )میزان مصرف انرژی در ساختمان بر حسب کیلو

مقدار های مختلف سال بدست آمده است. با توجه به نتايج  انرژی تجهیزات، روشنايی، گرمايش و سرمايش با سوخت گاز در ماه

ار  می باشد. مقد  kWh  53/1783  باشد که پیک آن برابر باها تقريبا به يک اندازه میمصرف انرژی برای تجهیزات در تمامی ماه

ها تقريبا يکسان است و مقدار مصرف انرژی گرمايش  باشد که برای تمامی ماهمی kWh 89/1272 انرژی برای روشنايی  مصرف

باشد که بیشترين مقدار مصرف انرژی در اين ماه رخ می دهد و برای سرمايش بیشترين مقدار می  kWh  48/7070  در ماه ژانويه

 دهد. رخ می kWh 6/3570با  که برابر 1مصرف انرژی در ماه آگوست

 

 

(  که از مجموع مصرف برای سرمايش، گرمايش،  kWhو در نهايت میزان مصرف برق و گاز بر حسب کیلووات ساعت )

به تفکیک دو سوخت داده شده است. با    13های مختلف سال به صورت کلی در شکل  تجهیزات و سیستم روشنايی برای ماه

های سال نزديک  باشد که تقريبا برای تمامی ماهمی  kWh  41/3056توجه به نتايج مقدار پیک مصرف انرژی الکتريکی برابر با  

 باشد. می kWh 33/7074باشد و پیک مصرف انرژی گاز در ماه آگوست برابر با به همین مقدار می

 
1 August 

 میزان مصرف انرژی در ساختمان  ( 12)شکل 
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 گیری نتیجه -4
جزء مسائل بسیار مهم  بحث انرژی  امروزه، با توجه به کاهش مصرف سوخت های فسیلی و آالينده های زيست محیطی،  

  رو از اين  درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد   30حدود    که  بخش ساختمانجهانی تبديل شده است. و با توجه به  

 باشد. گذاران انرژی میسازی انرژی در اين بخش بسیار مورد اهمیت برای مهندسان و سیاستبهینه 

سازی انرژی ساختمان توان به شبیه( در زمینه تحلیل و آنالیز انرژی میBIM)  با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان

بعدی مدل کرده و سپس تو سط  ابتدا مدل ساختمان را به صورت سه  Revit  افزارپرداخت. که در مقاله حاضر با استفاده از نرم

در واقع رمز موفقیت در شبیه سازی انرژی   به بررسی مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است.  DesignBuilder  افزارنرم

گیری نهايی در ساختمان  سازی انرژی پس از تصمیم گیری انجام شود. اگر شبیه سازی قبل از تصمیمساختمان اين است که مدل

سازی اطالعات  مدلسازی انرژی بايد همگام با  . به همین علت، مدلسازی مصرف انرژی نخواهد داشتانجام گیرد، تاثیری در بهینه 

  سازیدر مدل  گیردهای مختلف يک پروژه صورت می( باشد نه مستقل از آن، تا کلیه تصمیماتی که برای بخشBIMساختمان )

 گردد. جويی چشمگیری در هزينه، زمان انجام پروژه و انرژی مصرف شده در ساختمان میو اين امر باعث صرفه  لحاظ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف سالمیزان مصرف گاز و برق برای ماه (13)شکل 
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Investigation of Energy Analysis under Building Information 

Modeling (BIM) for a Residential Building in Tehran 
 

Abstract 

Today, with the increase in population and the expansion of urbanization, human demand for 

energy has increased. And since the building sector consumes a significant amount of this 

energy, Heating and cooling loads and energy analysis have been investigated. This article 

describes a residential building by Revit Software, one of the best in the field of Building 

Information Modeling (BIM), It is modeled in 3D and then the Heating and cooling loads and 

energy analysis are calculated using DesignBuilder software. The maximum heating and 

cooling load for the months of the year and all the losses that occur from different parts of a 

building are calculated separately and the amount of energy consumed for the different months 

is investigated According to the results of heating and cooling loads are respectively 23.32 kW, 

25.35 kW and peak electricity consumption is 3056.41 kWh which is almost the same for all 

months of the year and the peak energy consumption of gas in August was 7074/33 kWh. 

 
Keywords: Heating and cooling loads, Building Information Modeling, DesignBuilder 

software, Revit software 

 


